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REALIZANDO INSCRIÇÃO DE EVENTOS – COMISSÕES REGIONAIS 2020  
 

As Instituições Espíritas filiadas deverão efetuar a inscrição diretamente no sistema webfec-ce 
(www.webfec.org.br/cfn), conforme passo a passo descrito abaixo, das pessoas que participação na 
Comissão Regional.  
 
 
Quem participa: 
 

Sala 1: Área de Dirigentes  

 Presidente e Vice-presidente da Instituição Espírita; 

 Presidente e Vice-presidente da URE.  

Sala 2: Área de Assistência e Promoção Social 

 Diretor  do Departamento de Assistência e Promoção Social da Instituição Espírita; 

 Coordenador da Assistência e Promoção Social da URE.   

Sala 3: Área de Família, Infância e Juventude 

 Diretor do Departamento da Família, Infância e Juventude da Instituição Espírita; 

• Caso tenha um Diretor para cada uma das áreas, estes também. 

 Coordenador da Família, Infância e Juventude da URE; 

• Caso a URE possua um coordenador para cada uma das áreas, estes também.   

Sala 4: Área da Mediunidade e Atendimento Espiritual  

 Diretor do Departamento da Mediunidade da Instituição Espírita; 

 Diretor do Departamento do Atendimento Espiritual da Instituição Espírita; 

 Coordenador da Mediunidade da URE; 

 Coordenador do Atendimento Espiritual da URE.  

Sala 5: Área de Estudos, Área de Artes e  Área de Comunicação Social 

 Diretor do Departamento Doutrinário da Instituição Espírita; 

 Diretor do Departamento de Artes da Instituição Espírita; 

 Diretor do Departamento de Comunicação Social da Instituição Espírita; 

 Coordenador de Estudos e Difusão da URE; 

 Coordenador de Artes da URE; 

 Coordenador de Comunicação Social da URE. 

Sala 6: Área de Gestão – Utilização do sistema Web FEC  

 Tesoureiro(a) da Instituição Espírita; 

 Secretário(a) da Instituição Espírita; 

 Coordenador de Finanças/Gestão da URE; 

 Secretário(a) da URE. 

 
Caso a Instituição Espírita tenha dificuldade na inscrição de sua equipe, poderá fazê-lo diretamente para 
a Secretaria da FEC (das 13:30h às 17:00h), através do e-mail fec@fec.org.br ou pelo telefone: 
(48) 3348-0808. 
 
 
 
 

http://www.webfec.org.br/cfn
mailto:fec@fec.org.br


 

 
Federação Espírita Catarinense 
 

 

Comissões Regionais – 2020  - Inscrições           Pag. 2/4 

 

 
 
 
Selecionar o endereço na internet : www.webfec.org.br/cfn 
Ao selecionar a opção “Acesso para os Centros Espíritas”, uma página será exibida, 
onde deverá ser selecionado o seu Centro Espírita e digitada a senha de acesso. 

 

Para selecionar o estado desejado, clique em cima do campo, que a lista das opções será exibida: 

 
 

Para selecionar o seu Centro Espírita, você deverá selecionar o ícone  no final da linha 
“Selecione o Centro”.  
Digitar o nome do Centro Espírita desejado ou parte do nome. 
Veja no exemplo abaixo: 
 

 
 
Selecione o registro desejado e selecione o ícone novamente. Em seguida digite a senha de 
acesso.   
Esta senha é única e privativa de cada Centro Espírita.  A mesma já foi enviada oportunamente 
para todos os Centros Espíritas filiados. Qualquer dificuldade, quanto ao login ou senha de 
acesso, entre em contato com a Secretaria da FEC, através do telefone (48) 3348-0808  falar com 
Aline (das 13:30h às 17:00h) ou e-mail fec@fec.org.br. 
  

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO 

http://www.webfec.org.br/cfn
mailto:fec@fec.org.br
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Após a seleção da opção, será exibida uma nova janela com as opções do menu principal do 
sistema. Selecionar a opção: 

 

 

Nova janela será exibida com a relação de todos os eventos disponíveis para inscrição, conforme 
exemplo abaixo: 

 
Após a seleção do evento desejado, uma nova janela será exibida, com a relação de 
todas as oficinas/atividades disponíveis. 

 
Selecionar a Oficina/Atividade em que deseja realizar a inscrição, selecionando o botão  . Uma nova 
janela será exibida para que sejam selecionadas as pessoas a serem inscritas. 
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Selecionar o botão . 
Em seguida, digitar o nome ou parte do nome da pessoa desejada 

 

 
 
 

 

Selecione o registro e clique novamente no botão  .  
Se necessário pode utilizar as teclas seta para cima e seta para baixo, para localizar o registro 
desejado. 

 

Importante - Somente serão exibidas as pessoas que já estão cadastradas. Caso necessário, efetue 
o novo cadastramento no menu principal, na opção Cadastros > Pessoa. 
Selecione a opção do help on-line para buscar ajuda no preenchimento do cadastro. 

 

Após a inclusão, serão listadas todos as pessoas cadastradas para a Oficina/Atividade selecionada: 

Para incluir nova pessoa repetir o processo da inclusão. 
Para excluir uma pessoa cadastrada, selecione o botão , na linha correspondente. 

 
 

Após a finalização do cadastro de todas as pessoas de uma oficina/atividade, repita a operação nas 
outras oficinas. 

 
 
 


